
 م 2021:      /        /التارٌخ

االول      :            المستوى 

ــة (   D5 )القاعـــــــ 

م2021/2020كشف حضور امتحانات الفصل الثانً للعام 

التوقٌعالمــــــــادةالتخصصالطالب اسماألكـادٌمً الرقمم

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًعائشة احمد عباد الرداع1200202ً

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًعائشة رشاد احمد قائد الكبش2190518

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًعائشة ٌاسر محمد علً الجٌشان3201076ً

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًماوٌة غازي احمد وهاس4200792

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًنبٌلة دهاق علً احمد الضبٌان5200507ً

بكالورٌوس الجرافٌك والتصمٌم اإلعالنًنورا منصور ثابت علً القباط6200423ً

بكالورٌوس إدارة أعمالدعاء زٌد علً محمد الحسن7200258ً

بكالورٌوس إدارة أعمالرانٌا فواز محمد العوسج8200144ً

بكالورٌوس إدارة أعمالردٌنة ابراهٌم عبدالجبار االغبري9200122

بكالورٌوس إدارة أعمالرغد اسماعٌل عبدهللا محمد الكبس10200521ً

بكالورٌوس إدارة أعمالرفٌقة صادق علً عباد النجار11200039

بكالورٌوس إدارة أعمالرنا صالح فؤاد عبدالرحمن الهجري12200418

بكالورٌوس إدارة أعمالرنا عبدالقادر مهٌوب الصوف13200177ً

بكالورٌوس إدارة أعمالرؤى مطهر ناصر محً الدٌن الفحل14200190

بكالورٌوس إدارة أعمالرٌم حسٌن علً الشاهري15200338

بكالورٌوس إدارة أعمالرٌم عبده سعد سعد الوصاب16200379ً

بكالورٌوس إدارة أعمالرٌهام محمد احمد صالح الزبٌدي17200429

بكالورٌوس إدارة أعمالزٌنب عادل سعٌد صالح18200405

بكالورٌوس إدارة أعمالزٌنب محمد عبدهللا الضبٌان19200484ً

بكالورٌوس إدارة أعمالسحر عبدالرحمن احمد النجار20200465

بكالورٌوس إدارة أعمالسمٌة حزام صالح فاضل21200451

بكالورٌوس إدارة أعمالسهى حامد محمد جوهر22200404

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبسلمى سنان علً جارهللا الهمٌس23200220

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبسمٌة محمد محمد زاٌد24200265

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبشٌماء صالح ناجً محمد الرٌاش25200143ً

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبصفاء عبدالسالم محمد قاٌد البعوه26200969

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبُعالء عبدالقادر حسٌن الحنشل27200424ً

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبعبٌر عبدهللا عبدالكرٌم الصراب28200501ً

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبغادة صالح عبدهللا الحاج29200187

بكالورٌوس تقنٌة معلومات الحاسوبغادة محمد صالح درنه30200519

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةجٌهان شمسان احمد صالح الخوالن31200471ً
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التوقٌعالمــــــــادةالتخصصالطالب اسماألكـادٌمً الرقمم

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةحنان حٌدر ٌوسف احمد الحمزي32200275

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةدٌنا علً صالح مثنى33200184

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةذكاء اكرم مهٌوب حسن عل34190234ً

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةرحاب ناصر احمد ناصر النعام35200079ً

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةرندا عبدالكرٌم هدوٌن احمد هدوٌن36200205

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةروٌدا رٌاض مهٌوب عقالن37200335

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةرؤى عبدهللا احمد ناجً ساري38200207

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةرٌهام فضل ناصر احمد المصري39200148

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةزهور احمد محمد ناصر الناصري40200417

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةسارة صالح عبده علً القاض41190428ً

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةسلوى عبدهللا علً حنش42200806

بكالورٌوس محاسبةابتسام عزام صالح بن علً جابر43200534

بكالورٌوس محاسبةارٌج وسٌم احمد محمد المهتدي44200064

بكالورٌوس محاسبةاسماء حمود نعمان المسوري45200048

بكالورٌوس محاسبةاالء محمد احمد ٌحٌى خدٌف46200259

بكالورٌوس محاسبةالطاف لطف سعد الشمٌل47200285ً

بكالورٌوس محاسبةالعنود عباد صالح الجبل48200175

بكالورٌوس محاسبةامةالرحمن محمد راجح الجامل49200332ً

بكالورٌوس محاسبةامل احمد محمد علً الجبل50200139

بكالورٌوس محاسبةامل قائد علً صالح عالٌه51200485

بكالورٌوس محاسبةامٌرة احمد سعد علً الودٌدي52200310

بكالورٌوس محاسبةانتصار احمد عبدالعزٌز الحمادي53200961

بكالورٌوس محاسبةانوار ادٌب علً عبدالمغن54200026ً

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةضحى فؤاد حسٌن محمد ناشر55200954

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةعبٌر بندر عبدهللا ابراهٌم القادري56200959

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةعبٌر محمد احمد الجنٌد57200963

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةعال خالد احمد محمد حمادي58200395

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةغفرة حسٌن صالح الجمال59200435ً

بكالورٌوس لغة انجلٌزٌةشٌماء محمد علً محمد غراب60200136
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